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1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 

PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A SOCIETĂȚII 

MOBEX S.A. TG. MUREȘ este o societate cu capital integral privat având forma juridică de societate 

pe acțiuni și un număr de 441 angajați. Este continuatoarea tradiției în fabricarea mobilei a unor 

ateliere atestate documentar la sfârșitul secolului al XIX lea, care au stat la baza înființării ei în 1948. 

MOBEX S.A. TG. MUREȘ produce o gamă largă de mobilier destinat locuințelor, hotelurilor și 

instituțiilor publice din întreaga lume. 

În prezent, MOBEX S.A. TG. MUREȘ este prima și cea mai mare societate românească oferind, atât 
la nivel intern și internațional, soluții complete de amenajare hotelieră  (concept, proiectare, fabricație, 
montaj, service). 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A SOCIETĂȚII 

Societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ are ca și activitate principală „Fabricarea de mobilă” (cod 

CAEN 3109). Conform actului constitutiv al societății, obiectul principal de activitate îl constituie 

producerea și comercializarea pe piața internă și/sau externă de mobilier de artă și modern, în 

producție unicat sau de serie, din lemn, metal, plastic sau alte materiale, precum și alte produse 

derivate. Modelele sunt creație proprie, dar execută și mobilier după proiectele clienților. Mobilierul 

de artă redă cu fidelitate elementele caracteristice stilurilor istorice, realizând o atmosferă de 

rafinament, eleganță și apartenență la mai multe epoci. Mobilierul pentru hoteluri este personalizat 

pentru fiecare obiectiv în funcție de amplasare, grad de complexitate și design-ul dorit de beneficiar. 

În general design-ul respectă stilul clasic, dar adaptat modului de viață actual. Astfel fiecare garnitură 

are în componență între 20 și 50 de piese de mobilier asigurând astfel diversitatea necesară satisfacerii 

pretențiilor oricărui client. 

Societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ produce pe scară industrială mobilier din lemn de cele mai 

diverse tipuri: mobilier stil – cu sculptură și/sau intarsie, mobilier corp, amenajări interioare, zone 

publice, tapițerii, statuete. Fiecare produs realizat conține lemn masiv fie singur, fie combinat cu 

elemente de PAL, PANEL, MDF furniruite. Cel mai utilizat lemn este paltinul pentru mobila de artă 

și fagul pentru mobilierul clasic, dar utilizăm și stejar, cireș, tei și plop. Furnirele folosite sunt cireș, 

fag, nuc, paltin, tei, mahon și diferite specii exotice. 

Societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ își desfășoară activitatea pe două platforme de producție: 

� O platformă situată în TG. MUREȘ, pe o suprafață de 92.034 mp; 

� O platformă situată în Reghin, pe o suprafață de 75.489 mp; 

Toate spațiile de desfășurare a activității se află în proprietatea societății  MOBEX S.A. TG. MUREȘ. 

Activitatea scoietății se desfășoară în 5 secții din care: 

o 2 secții sunt pentru producție de mobilă  

o o secție pentru confecționat semifabricate masive 

o o secție pentru prelucrat panouri (croit PAL și furniruire)  

o o secție de întreținere 

Procesul de productie include utilizarea celor mai moderne tehnologii, combinate cu metode de 

prelucrare manuala, conferind produselor realizate caracterul de mobila adevarata. 
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DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/SAU ÎNSTRĂINĂRILOR DE ACTIVE 

Conform planului de investiții aferent anului 2016 aprobat prin Hotărârea Adunări Generale Ordinare 

a Acționarilor din data de 21.04.2016 si modificat apoi in sedinta A.G.A. din noiembrie 2016, în 

cursul exercițiului încheiat la data de 31.12.2016, s-au realizat inestiții în valoare totală de 627.081 lei 

echivalentul a 139.350 EUR. 

Cele mai semnificative investiții au vizat: 

� investiția efectuată în vederea implementării unui soft integrat în valoare de 360.000 lei; 

� masina de slefuit prin periere in valoare de 108.134 lei; 

� autoutilitara Fiat in valoare de 48.998 lei; 

� autoutilitara Dacia Docker in valoare de 48.998 lei; 

� refacerea iluminatorului exterior  în valoare de 22.426 lei, ce a fost efectuată la nivelul 

platformei situate în Tg. Mureș; 

PRINCIPALELE REZULTATE ALE EVALUĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 

Indicatori principali  01 Ianuarie  31 decembrie  Indicatori principali 31 decembrie 31 decembrie 

(lei) 2016 2016 (lei) 2015 2016 

ACTIVE TOTALE 45.902.600 47.528.623 Cifra de afaceri 31.358.763 29.052.709 

DATORII TOTALE 13.200.277 18.278.394 REZULTAT DIN EXPLOATARE 971.964 (479.727) 

   REZULTAT FINANCIAR (350.253) (408.573) 

CAPITALURI PROPRII TOTALE 32.702.323 29.250.229 REZULTAT NET 536.720 (892.023) 

La nivelul anului 2016, s-a constat existența unei evoluții favorabile în ceea ce privește activele totale, 

care au marcat o creștere cu 3,54% comparativ cu perioada precedentă. Evoluția nefavorabilă a fost 

identificată atât la nivelul datoriilor totale care în dinamică au cunoscut o majorare cu 38,47%, cât și 

la nivelul capitalurilor proprii totale (-10,56%). 

Cifra de afaceri inregistrată de societate, a cunoscut o diminuare cu 7,35% în anul curent prin 

comparație cu anul precedent, fapt datorat în principal de reducerea exporturilor (-2,7%), a vânzărilor 

pe piața de est (-34,3%) cât și a vânzărilor pe piața internă (-15,7%), chiar dacă vânzările pe piața de 

vest au marcat o creștere semnificativă cu 71,48%. 

Rezultatul din exploatare aferent anului 2016, determinat la nivelul societății, s-a concretizat în 

pierdere, fiind în sumă de 479.727 lei. În ceea ce privește activitatea financiară, societatea a înregistrat 

venituri financiare în scădere cu 2,85% și respectiv cheltuieli financiare în creștere cu 6%, ceea ce a 

dus la marcarea unei pierderi financiare mai mare cu 16,65% față de perioada precedentă. 

Rezultatul net înregistrat de societate la finele anului 2016 s-a concretizat în pierdere, fiind în sumă de 

892.023 lei, în scădere cu 266,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când societatea 

a înregistrat un profit în sumă de 536.720 lei. 

1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ 

ANALIZA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT (profit/pierdere) 

Denumire indicatori La 31.12.2015 La 31.12.2016 Evolutie (+/-) (lei) Evolutie (+/-) (%) 

Cifra de afaceri 31.358.763 29.052.709 (2.306.054) (7,35) 

Venituri din exploatare 35.392.046 35.356.915 (35.131) (0,10) 

CheltuieIi din exploatare (34.420.082) (35.836.642) 1.416.560 4,12 
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Rezultatul financiar la 31.12.2016 s-a concretizat într-o pierdere de 408.573 lei, care s-a majorat 

comparativ cu perioada de referință cu 16,65%, pe fondul diminuării veniturilor financiare cu 2,84% 

și a majorării mai accentuate a cheltuielilor financiare (6%), contribuind la diminuarea rezultatului 

brut al perioadei. 

Diminuarea rezultatului din exploatare cu 149,36%, a avut consecințe directe asupra rezultatului brut 

al perioadei. Prin urmare rezultatul brut la finele primului semestru  s-a concretizat într-o pierdere de 

888.300 lei , în scădere cu 242,88% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de referință ( 

+621.711 lei). 

După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (3.723 lei), în perioada curentă, entitatea a obținut o 

pierdere de 892.023 lei,  rezultatul net fiind în scădere cu 266,20% comparativ cu perioada de 

referință. 

ANALIZA CIFREI DE AFACERI 

Denumire indicatori  La 31.12.2015 La 31.12.2016 Evoluţie 2016/2015    (lei) Evoluţie 2016/2015  (%) 

Venituri din activitatea operaţională 35.392.046 35.356.915 (35.131) (0,10)  

      Cifra de afaceri netă 31.358.763 29.052.709 (2.306.054) (7,35)  

      Alte venituri din exploatare 4.033.283 6.304.206 2.270.923 56,30 

Venituri totale 35.813.224 35.766.095 (47.129) (013)  

% Cifrei de afaceri în veniturile totale 85,56  - - 

La finele anului 2016, la nivelul Emitentului s-a înregistrat o Cifră de afaceri în scădere cu 7,35%, 

comparativ cu anul precedent. Prin urmare Cifra de afaceri obținută de Emitent, din producția și 

vânzarea mobilei, a fost în sumă toatală de 27.923 mii lei, mai mică cu 7% față de aceeași perioadă a 

anului trecut. În același timp, Cifra de afaceri obținută din comercializarea produselor cantinei a 

cunoscut o diminuare de 15% prin comparație cu anul precedent, fiind în sumă totală de 1.130 mii lei. 

În ceea ce privește componența Cifrei de afaceri, suma de 27.923 mii lei a fost obținută din producția 

și vânzarea mobilei, cu 7% mai puțin comparativ cu perioada precedentă, iar suma de 1.130 mii lei 

fiind obținută din comercializarea produselor cantinei, cu 15% mai puțin față de anul precedent. 

  ANALIZA ACTIVITĂȚII DE EXPORT 

Denumire indicatori (mii EURO) La 31.12.2015 La 31.12.2016 Evoluţie 2016/2015  (%) 

Producția mobilă total 5.997 5.741 (4,26) 

Livrări total mobilă, din care 6.742 6.213 (7,84) 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 971.964 (479.727) (1.451.691) (149,36) 

Venituri financiare 421.178 409.180 (11.998) (2,84) 

Cheltuieli financiare (771.431) (817.753) 46.322 6,00 

REZULTAT FINANCIAR (350.253) (408.573) (58.320) 16,65 

Venituri totale 35.813.224 35.766.095 (47.129) (0,13) 

Cheltuieli totale 35.191.513 36.654.395 1.462.882 4,15 

REZULTAT BRUT 621.711 (888.300) (1.510.011) (242,88) 

Impozit pe profit (84.991) (3.723) (31.268) (95,61) 

REZULTAT NET 536.720 (892.023) (1.428.743) (266,20) 
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-export 4.074 3.964 (2,70) 

-relația vest 1.217 2.087 71,48 

-relația est 2.857 1.877 (34,30) 

-intern 2.668 2.249 (15,70) 

La nivelul anului 2016, producția de mobilă totală este în sumă de 5.741 mii EURO, în scădere cu 

4,26% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește livrările totale, la finele 

anului 2016 au fost în sumă de 6.213 mii EURO, acestea cunoscând o diminuare cu 7,84% prin 

comparație cu perioada precedentă.  

Din totalul producției de mobilă, s-a vândut atât la export cât și intracomunitar 63,8% din aceasta. 

Astfel 33,8% din producția de mobilă a fost vândută pe piața de vest, în țări precum Anglia, Olanda și 

Franța. Restul de 30% din producția de mobilă, a fost vândută pe piața de est în țări precum Ukraina, 

Rusia, Azerbaijan și Kazakstan.  

Prin comparație cu anul 2015, în anul 2016, livrările pe piața de vest au cunoscut o creștere cu 870 mii 

EURO, respectiv cu 71,5%. În ceea ce privește livrările pe piața de est, în anul 2016 comparativ cu 

anul 2015, acestea au marcat o scădere cu 34,3% în dinamică, respectiv 980 mii EURO în mărimi 

absolute. La nivelul anului 2016 s-a constat diminuarea livrărilor pe piața internă cu 419 mii EURO, 

mai exact cu 15,7%, comparativ cu nivelul acestora înregistrat în 2015. 

Vânzările efectuate pe piața de vest au cunoscut o creștere substanțilă, nereușind să compenseze 

integral reducerea masivă marcată de vânzările de pe piața de est. 

ANALIZA COSTURILOR 

Denumire indicatori  La 31.12.2015 

Pondere în 

vânzări nete  

La 31.12.2016 

Pondere în 

vânzări nete  Variaţie 

(+/-) (lei) 

 

Variaţie 

(+/-) (lei) (%) (%) 

cheltuieli materiale 10.541.347 33,62 13.125.355 45,18 2.584.008 24,51 

cheltuieli privind mărfurile 2.402.329 7,66 1.785.743 6,15 (616.586) (25,67) 

cheltuieli cu energia şi apa 1.513.188 4,83 1.543.135 5,31 29.947 1,98 

cheltuieli cu personalul 15.600.815 49,75 14.980.181 51,56 (620.634) (3,98) 

Cheltuieli cu amortizări/ajustări 2.224.736 7,09 2.374.450 8,17 149.714 6,73 

Alte cheltuieli de exploatare 1.865.232 5,95 1.605.965 5,53 (259.267) (13,89) 

Vânzări nete 31.358.763 - 29.052.709 - - - 

La data de raportare (31.12.2016) ponderea cea mai mare în cifra de afaceri este detinuta de 

cheltuielile cu personalul (42,37%), fiind urmată îndeaproape de cheltuieliele materiale (37,12%). 

Totodată în anul 2016 comparativ cu anul 2015, au fost înregistrate diminuări la nivelul cheltuielilor 

cu marfuri (-25,67%), la nivelul altor cheltuieli de exploatare (-13,89%) și la nivelul cheltuielilor cu 

personalul (3,98%), care s-au redus ca urmare a scăderii numărului de salariați. În ceea ce privește 

cheltuielile materiale, in perioada curentă (31.12.2016), acestea au crescut cu 24,51% prin comparație 

cu perioada precedentă (31.12.2015). 

COTA DE PIAȚĂ 

Cotele de piață deținute de societate vizează: 

• Piața internă 

• Piața de vest (la extern) 
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• Piața de est (la extern) 

 

ANALIZA RATELOR DE LICHIDITATE 

Denumire indicator Formula de calcul 

01 Ianuarie 

2016 

31 Decembrie 

2016 

Evoluţie 

(+/-) (%) 

lichiditatea generală(Lg) AC/Datorii curente 2,702 1,937 (28,31) 

lichiditatea intermediară(Lr) (AC-Stocuri)/Datorii curente 0,411 0,281 (31,63) 

Lichiditatea imediată(Li) Disponibilitati/Datorii curente 0,081 0,048 (40,74) 

Lichiditatea  reflecta  capacitatea  societății  de  a-și  onora  obligațiile  pe  termen  scurt prin 

transformarea   activelor   curente   (stocuri,   creante,   investitii   pe   termen   scurt)   în  numerar,  

pentru a-și onora plățile curente exigibile. 

Lichiditatea generală - Valoarea indicatorului în anul curent este supraunitară (1.937 în 2016) ceea 

ce reflectă o capacitate bună de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente. Totodată 

valoarea acestuia este în scădere semnificativă comparativ cu anul anterior (2.702 în 2015). 

Lichiditatea intermediară – Valoarea indicatorului ce a fost înregistrată în anul curent (0,281 în 

2016) a cunoscut o scădere de 31,63% comparativ cu anul precedent (0,411 în 2015). 

Lichiditatea imediată - Valoarea indicatorului în anul curent este subunitară (0.048 în 2016), în 

scădere semnificativă comparativ cu anul anterior (0,081 în 2015).  

 

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății 

• Principalele piețe de desfacere 

Piata de desfacere Țara 

 

Mențiuni 

Piața internă România  

Societatea activează atât pe piața 

atohtonă cât și pe piața 

internațională. 

Piața de vest Anglia, Olanda, Franța 

Piața de est Ukraina, Rusia, Azerbaijan, Kazakstan, etc. 
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• Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în Cifra de Afaceri 

Denumire indicatori (lei) 

La 

31.12.2014 

Pondere in 

Cifra de Afaceri La 

31.12.2015 

Pondere in 

Cifra de Afaceri La  

31.12.2016 

Pondere in 

Cifra de Afaceri 

(%) (%) (%) 

Cifra de afaceri 37.292.808 - 31.358.763 - 29.052.709 - 

-vânzarea produselor finite 33.612.858 90,14 27.472.638 87,61 26.147.647 90,00 

-vânzarea mărfurilor 3.679.950 9,86 3.886.125 12,39 2.905.062 10,00 

Pe parcursul celor trei ani analizați, ponderea cea mai mare în cifra de afaceri a fost deținută de 

veniturile din vânzarea produselor finite: 90,14% în anul 2014, 87,61% în anul 2015 și 90% în anul 

2016. Deducem că ponderea deținută de veniturile din vânzarea produselor finite, la nivelul fiecărui 

an, s-a menținut în jurul pragului de 90%. 

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială 

Stocuri 31.12.2015 31.12.2016 

Materii prime și materiale consumabile 2.653.052 5.111.569 

Producția în curs de execuție 8.852.441 9.674.133 

Produse finite și mărfuri 7.027.132 6.628.864 

Avansuri pentru cumpărări de stocuri 18.943 53.775 

În anul 2016, achiziția materialelor s-a făcut în proporție de 80% de la furnizorii din România și de 

20% de la furnizorii din comunitatea europeană. Prin urmare din România au fost achiziționate 

materiale precum bușteni, cherestele, PAL, furnire, sticle, oglinzi și majoritatea feroneriilor, iar din 

Italia au fost achiziționate materiale chimice (lac, diluant) și o parte din feronerie și materiale de 

tapițerie. 

Societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme tradițional furnizoare, 

care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună 

calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale. În general, stocurile de 

materiale au fost în permanență la un nivel optim, care a asigurat continuitatea activității, nefiind 

înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din lipsă de materiale. 

Prețurile de achiziție utilizate de furnizori în anul 2016 la materiile prime au avut creșteri față de cele 

ale anului precedent astfel: 

Materia primă Procent de creștere a prețurilor 

Bușteni și cherestea de fag și rășinos 10%-20% 

Bușteni și cherestea de stejar 100%-150% 

Feronerie cca 5% 

Sticla, oglinda cca 20% 

În ceea ce privește restul materialelor, cum ar fi PAL, MDF, materiale chimice și materiale de 

tapițerie, s-a reușit menținerea acelorași prețuri. 

Pentru anul 2017 insă, nu se poate estima aceeași stabilitate a prețurilor ca și cea din anul precedent. 

Deja se întâmină dificultăți în ceea ce privește menținerea prețurilor de achiziție la materialele de 

ambalaj - unde sunt solicitări de majorare a prețurilor de până la 10-15%, la feronerii – majorări de 

5% și la materiale stratificate – majorări de 1-2%. 



7 
SERVICIU ACȚIONARIAT MOBEX S.A. TG MUREȘ 

 

RAPORT ANUAL 2016 

    

1.4. Evaluarea activității de vânzare 

• Evoluția vânzărilor pe piața internă și pe piața externă 

Cifra de afaceri înregistrată la nivelul anului 2016, prin comparație cu anul precedent, a marcat o 

reducere cu 7,8%. Prin urmare partea din cifra de afaceri obținută din producția și vânzarea mobilei în 

anul 2016 a scăzut cu 7%, față de anul precedent, fiind în sumă de 27.923 mii lei, iar partea din cifra 

de afaceri ce a fost obținută din comercializarea produselor cantinei în anul 2016 comparativ cu anul 

2015 a marcat o reducere cu 15% fiind în sumă de 1.130 mii lei. 

Din producția totală de mobilă 63,8% a fost vândută la export și intracomunitar. Prin urmare 33,8% 

din aceasta a fost vândută pe piața de vest în Anglia, Olanda și Franța, iar restul de 30% a fost vândută 

pe paiața de est în Ukraina, Rusia, Azerbaijan, Kazakstan, etc. 

La nivelul vânzărilor efectuate pe piața de vest s-a inregistrat o imbunătățire semnificativă în anul 

2016 comparativ cu anul precedent, acestea crescând cu 71,5% (870 mii euro). În ceea ce privește 

livrările pe piața de est, acestea au marcat o scădere cu 34,3% în anul 2016 comparativ cu anul 2015, 

mai exact cu 980 mii euro. Livrările efectuate pe piața internă au cunoscut o reducere cu 15,7% în 

mărimi relative, la nivelul anului 2016 comparativ cu anul 2015, respectiv cu 419 mii euro în marimi 

absolute. 

Așadar, vânzările pe piața de vest au crescut substanțial, dar nu au reușit să compenseze integral 

scăderea masivă a pieței de est. Vânzările la intern se realizează pe mai multe căi, și anume: vânzări 

către persoane fizice prin intermediul magazinului societății și a magazinelor partenere din țară care 

au expusă mobila acesteia în regim de cosignație; amenajări spații publice; amenajări speciale; alți 

clienți interni. 

În anul 2016, dispersia clienților a fost echilibrată, ceea ce a asigurat o mai mare siguranță în ceea ce 

privește continuitatea activității și reducerea riscurilor comerciale. 

• Situația concurențială a societății 

Principalii concurenți ai societății sunt: Grupul SIMEX Simleu Silvaniei, Ardudana S.A. Satu Mare, 

MOBILI S.A. Iași, Monte Cristo Mobili S.R.L. Iași și Resetar Satu Mare. 

• Dependența societății față de un singur client 

Societatea nu este dependentă față de un client anume. Iar în vederea contracarării concurenței între 

revânzători pe piața de est, societatea și-a schimbat politica de vânzare alegând cei mai potenți și 

serioși clienți existenți oferindu-le în acest scop programe noi în exclusivitate. Prin acest sistem de 

vânzare prețul poate fi controlat la clientul final, eliminându-se practicile neconvenționale de vânzare 

din Rusia, adousurile comerciale ale revânzărilor putând fi ajustate pozitiv. 

 

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personal 

Indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Evoluție 

2016/2015 

Număr mediu de salariați 657 544 441 (103) 

Număr efectiv de salariați 607 499 435 (64) 
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În anul 2016, se constată o scădere atât la nivelul numărului mediu de salariați (-103 pers), cât și la 

nivelul numărului efectiv de salariați (-64 pers). 

Pe sectoare de activitate structura presonalului se prezintă astfel: 

• În activitatea industrială: 429 angajați 

• În activitatea de cantină: 12 angajați 

După nivelul de pregătire al salariaților distingem: 

• Angajați cu studii superioare: 33 persoane 

• Angajați cu studii medii: 39 persoane 

• Angajați numcitori: 357 persoane 

La nivelul societății este constituit legal un sindicat, 72% din angajați fiind membri ai acestuia. Prin 

urmare în anul 2016 diferendele dintre administrație, conducerea executivă și salariați au fost 

rezolvate pe cale amiabilă. 

În anul 2016 au fost acordate majorări salariale în mod diferențiat, în funcție de structura personalului. 

Astfel în urma negocierii cu sindicatul, personalul muncitor a obținut o majorare salarială de 22,3%, 

majorare care provine pe de o parte din majorarea salariului de încadrare cu 17% (180 lei), iar pe de 

altă parte din reașezarea personalului pe 4 (patru) categorii de calificare. 

În ceea ce privește salariul mediu al muncitorilor, în anul 2016, acesta a crescut cu 22,3%, de la 1.488 

lei la 1.820 lei. La nivelul angajațiilor cu studii medii au avut loc majorări salariale cuprinse între 3% 

și 5%, în timp ce angajații cu studii superioare nu au beneficiat de majorări salariale. Majorările 

salariale ce au avut loc au fost influențate de majorările succesive a salariului minim brut pe țară, care 

s-a majorat cu 7,7% în anul 2015 și cu 19% în anul 2016. Aceste majorări salariale, nu au putut fi 

absorbită integral prin creșterea productivității sau prin creșterea prețurilor de vânzare, ceea ce a dus 

la înregistrarea de pierderi în anul 2016. 

Cheltuielile cu personalul înregistrate la nivelul anului 2016 au fost în smă de 14.980.181 lei, în 

scădere cu 4% față de cele înregistrate în anul 2015, în condițiile în care numărul mediu a fost mai 

mic cu 19%. 

În condițiile scăderii continue a vânzărilor pe piața de est s-a luat măsura disponibilizării de personal. 

Astfel au trecut în șomaj 29 de persoane, alte 39 de persoane au plecat prin demisie, iar alte 18 

persoane în pensie. Totodată societatea a angajat persoane noi în locul celor plecate prin demisie.  

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității societății asupra mediului 

La finele anului 2016, societatea îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația actuală 

privind protecția mediului, deținând în acest sens autorizația de mediu eliberată de Ministerul de 

Mediu și Gospodăririi Apelor, Agenția de Protecția Mediului Mureș cu nr. 180/08.09.2011 cu 

valabilitate de 10 ani. 

Activitatea societății este monitorizată, din punct de vedere al depozitării deșeurilor conform H.G. 

856/2002. Prin urmare deșeurile sunt depozitate selectiv în locuri separate, fiind permanent 

monitorizată cantitatea acestora, iar eliminarea sau valorificarea acestora se realizează prin 

intermediul unor firme specializate. În ceea ce privește monitorizarea compușilor organici volatili, 

aceasta se face semestrial, încadrarea în limitele maxime fiind o prioritate pentru societate. Totodată 
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monitorizarea zgomotului se face anual, conform STAS 10009-88, urmărindu-se să nu fie depășită 

valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei. 

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare 

În cadrul societății funcționează un atelier de proiectare în cadrul căruia își desfășoară activitatea 9 

persoane, care pe baza tendințelor pieței sau la cererea explicită a clienților proiectează produse noi. 

Astfel în anul 2016 s-au întocmit 532 oferte de preț pentru produse noi, au fost proiectate 415 de 

prototipuri din care 218 produse au fost lansate în serie. Printre prototipurile proiectate  se află trei 

garnituri noi proiectate în stiluri diferite pentru expoziția BIFE-SIM 2016, și anume: 

• BAROQUE (7 piese) – mobile stil cu sculpture în lemn masiv executate manual; 

• ROCKOAK (9 piese) – mobilier pe schelet metalic, placat cu ceramică, cu elemente masive și 

furnire din stejar, cu structură și design evidențiate printr-un procedeu special, o tehnică ce 

pare să cucerească din ce în ce mai mult clienții. 

• ESPACE (6 piese) – colecție modernă pe stejar, cu linii drepte, care are ca particularități 

elemente de sticlă și finisajul bicolor. 

Ținând cont de tendințele mobilierului specific pieței din estul Europei, s-au proiectat produse la care 

lemnul se combină cu metalul sau ceramica într-o armonie perfectă, o provocare pentru proiectanții 

societății, datorită tehnologiilor noi implementate pentru realizarea acestora. 

Programele existente în fabricație au fost extinse cu piese noi, și anume: 6 piese la programul El 

Greco și 4 piese la programul Keo. Totodată au fost mobilate în diverse stiluri hoteluri din România și 

Anglia. 

1.8. Evaluarea activității societății privind managemantul riscului 

Riscul de piață – este propriu unei afaceri. Tocmai din acest considerent, riscul de piață diferă de la o 

industrie la alta dar și în interiorul aceleiași industrii. Pentru limitarea riscului de piață societatea și-a 

diversificat piețele de desfacere (intern, piața comunitară și piața de est), numărul de clienți și gama 

de produse realizate. 

Riscul de lichiditate – este asociat schimbărilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și 

serviciilor oferite pe piață de către o firmă, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. Riscul 

de preț are ca surse prețul producției industriale, cursul de schimb și rata dobânzii. 

Prețul producției industriale este rezultatul fluctuațiilor prețului materiilor prime, energiei electrice, 

combustibililor, gazului natural și costului manoperei plătite angajațiilor. 

În legătură cu prețul manoperei putem spune că fluctuația acesteia influențează într-o foarte mare 

măsură prețurile produselor precum și rezultatele financiare, din cauză că cheltuielile salariale au o 

pondere 41% din totalul cheltuielilor societății. Producția de mobilier este una din ramurile productive 

cu cele mai mici salarii medii. Salariul minim pe economie s-a majorat în în ultimii trei ani cu 49%, 

această majorare fiind imposibil de absorbit prin retehnologizări care să conducă la creșteri de 

productivitate. Majorările de salarii oferite de societate nu s-au regăsit în creșteri de productivitate ci 

în creșteri ale prețului de vânzare, parțial, și în reduceri de profit (diferența). 
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În ceea ce privește prețul materiilor prime, la aproape toate grupele de materiale, activează pe piață o 

mare diversitate de furnizori, astfel că societatea nu este dependentă de niciunul. Însă la nivelul anului 

2016 s-au înregistrat creșteri de preț, în aceleași proporții, la toți furnizorii de material lemnos, 

feronerii, sticlă și oglindă. 

Riscul valutar – este asociat cursului valuatar care afectează rezultatele societății deoarece 69% din 

cifra de afaceri se realizează din vânzări în EURO și GBP. Prin urmare, având în vedere încasarea în 

valută a produselor vândute, se practicăpentru achizițiile de materii prime prețuri în euro la cursul 

zilei. Astfel această politică acoperă cca 30% din expunerea valutară. Prin contractarea de credite 

bancare în euro, expunerea se diminuează cu alte 10 procente. 

Dacă în ceea ce privește cursul euro se poate vorbi de o oarecare stabilate la nivelul anului 2016, între 

cursul minim și cel maxim fiind o diferență de doar 2%, în ceea ce privește evoluția cursului GBP nu 

se poate spune același lucru. După ce britanicii au votat ieșirea din blocul comunitar s-a înregistrat o 

devalorizare accentuată a GBP comparativ cu EURO și cu RON, aceasta fiind de 11% în decurs de 6 

luni. Totodată, această devalorizare nu a avut impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale 

societății aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2016, deoarece cifra de afaceri realizată în a 

doua jumătate a anului în baza contractelor încheiate la început de an în GBP a fost sub 1%. Însă 

această devalorizare a pus societatea în imposibilitatea de a prelungi și în anul 2017 contractele cu 

anumiți clienți din Marea Britanie. 

Riscul de dobândă – este asociat cu rata dobânzi, care afectează într-o mică măsură rezultatele 

financiare. Cheltuiala cu dobânda reprezintă 0,38% din totalul cheltuielilor. În ultimul an, indicatorul 

de acoperire a dobânzi din profitul brut (înaintea deducerii dobânzii și a amortizării) a scăzut de la 19 

(în anul 2015) la 10 (în anul 2016). Prin urmare cu cât valoarea acestui indicator este mai mică cu atât 

riscul la care este expusă societatea este mai mare. 

Riscul de lichiditate – reprezintă capacitatea societății de a face față obligațiilor de plată. 

Lichiditatea curentă reprezintă capacitatea societății de a-și acoperi datoriile curente pe seama 

activelor curente, nivelul minim recomandat pentru acest indicator fiin de 2. Prin urmare lichiditatea 

curentă determinată la finele anului 2016 este în scădere comparativ cu cea înregistrată în anul 

precedent, fapt datorat creșterii datoriilor curente într-un ritm mai alert comparativ cu cel al activelor 

curente, menținându-se totuși la limita de siguranță. 

Lichiditatea imediată reprezintă capacitatea societății de a-și acoperii datoriile curente pe seama 

disponibilităților, nivelul minim recomandat fiind de 0,5. Prin urmare valoarea acestui indicator este 

în scădere, fapt datorat creșterii mai alerte a datoriilor curente comparativ cu cel al disponibilităților, 

care s-au menținut la același nivel. 

Prin urmare luând în considerare valoarea celor două rate, societatea va face față plăților viitoare. O 

parte din stocurile existente au posibilitatea imediată de transforamre în lichidități, contribuind astfel 

la îmbunătățirea lichidității. 

1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății 

Societatea a făcut eforturi și a reușit să crească producția și vânzările pe piața de vest, în condițiile în 

care, pe piața tradițională, de est, în anii 2015 și 2016 s-ai înregistrat scăderi accentuate ale vânzărilor. 
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În anul 2017 se estimează că, pe baza contractelor încheiate de societate până în prezent, ponderea 

producției și a vânzărilor destinate pieței de vest să depășească 60% din capacitatea de producție, 

dublu față de anul precedent. 

Pe baza contractelor existene se estimează o creștere a cifrei de afaceri de cca 13%, însă pentru 

realizarea acesteia în condiții de eficență este necesară achiziția următoarelor utilaje: cabină de 

pulverizat presurizată, centrala termică și instalații aferente, mașină de găurit, robot de pulverizat bait, 

diverse altele. 

 
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII  
Active corporale 01.01.2016 31.12.2016 Evoluție 2016/2015 (%) 

Terenuri și construcții 13.377.943 14.056.741 5,07 

Instalații tehnice și mașini 8.783.380 7.659.600 (12,79) 

Alte instalații utilaje și mobilier 79.747 97.349 22,07 

Imobilizări în curs de execuție 1.602.857 470.897 (70,62) 

TOTAL 23.843.927 22.284.587 (6,54) 

Activele corporale totale deținute de societate au marcat o diminuare cu 6,54%, în mare parte datorită 

reducerilor înregistrate la nivelul imobilizărilor în curs de execuție (-70,62%) și înstalațiilor tehnice și 

masinilor (-12,79%). În ceea ce privește elementele alte instalații utilaje și mobilier precum și terenuri 

și construcții, acestea au cunoscut creșteri de 22,02% și 5,07%. 

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție 

O parte din principalele capacități de producție ce se află în proprietatea societății sunt amplasate la 

sediul principal din Tg. Mureș, iar cealaltă parte la sediul punctului de lucru din Reghin. 

Societatea deține în proprietate o suprafață de teren de 167.523 mp, confirmată în baza extraselor de 

Carte Funciară. Prin urmare 92.034 mp din aceasta este aferentă sediului dinTg. Mureș iar cealaltă 

parte de 75.489 mp este aferentă punctului din Reghin. 

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății 

La finele anului 2016, societatea deținea un număr de 664 mijloace fixe. Mijloacele fixe complet 

amortizate la 31.12.2016 sunt în număr de 339 bucăți, cu o valoare de 5.109 mii lei, reprezentând 14% 

din totalul activelor în funcțiune (35.192 mii lei). 

Structura pe vechime a mijloacelor fixe la finele anului 2016 este următoarea: 

 

Mijloace fixe Nr. bucăți Valoare (mii lei) 

Mijloace fixe cu o vehime de la 0 la 5 ani 137 7.716 

Mijloace fixe cu o vehime de la 5 la 10 ani 84 3.550 

Mijloace fixe cu o vehime de peste 10 ani 104 18.817 

2.2. Potențiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 

Societatea nu are probleme litigioase legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale. 
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3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

3.1. Precizarea piețelor din România
emise de societate 

Acțiunile companiei   MOBEX S.A TG. MUREȘ se tranzacționează la  BURSA DE VALORI 
BUCUREȚTI, piața AeRO-ATS, categoria Standard, Simbol MOBG. 

Graficul* de mai jos prezintă evolu
luni: 

SURSA: www.bvb.ro  

Conform registrului acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., structura sintetică a 
acționariatului la data de 31.12.2016 era următoarea: 

DENUMIRE DEȚINĂTOR

POPESCU MIAHIL 

SSIF BANAT-CRIȘANA 

MORARIU EMIL 
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ȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE  

 

omânia și din alte țări pe care se negociază valorile

țiunile companiei   MOBEX S.A TG. MUREȘ se tranzacționează la  BURSA DE VALORI 
ATS, categoria Standard, Simbol MOBG.  

Graficul* de mai jos prezintă evoluția acțiunilor societății MOBEX S.A. TG. MUREȘ în ultimele 12 

  

ționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., structura sintetică a 
ționariatului la data de 31.12.2016 era următoarea:  

TOR NUMĂR DEȚINERI PROCENT(%)

874.900 

295.844 

198.689 

 

 

Simbol bursier:

 MOBG
Categorie AeRO Standard

12 

valorile mobiliare 

țiunile companiei   MOBEX S.A TG. MUREȘ se tranzacționează la  BURSA DE VALORI 

ția acțiunilor societății MOBEX S.A. TG. MUREȘ în ultimele 12 

 

ționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., structura sintetică a 

PROCENT(%) 

51,61 

17,45 

11,72 

Simbol bursier: 

MOBG 
Categorie AeRO Standard 
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ALȚI ACȚIONARI 325.910 19,22 

TOTAL 1.695.343 100% 

3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende 

Până în prezent, profitul obținut din activitatea desfășurată de societate o parte a fost reinvestit în 
dezvoltarea acesteia, iar o parte a fost distribuit sub formă de dividende după cum urmează: 

Indicator  2012 2013 2014 2015 2016 

Profitul net (lei) 3.355.205 3.052.215 1.940.887 536.720 (892.023) 

Dividende (lei) 1.970.000 2.289.162 1.415.489 0 0 

Dividend brut/acțiune (lei/acț) 1,162 1,350 0,835 0 0 

% dividende în rezultat net (%) 58,71 75,00 72,93 0 0 

Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de 
participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului 
investit în societate. 

În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui exercițiu 
financiar, Consiliul de Administrație are în vedere o distribuire echilibrată a profitului net, între partea 
cuvenită acționarilor sub formă de dividende și partea reținută la dispoziția societății pentru investiții, 
în acord cu principiile unei administrări prudente în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a 
societății pe termen mediu și lung. Totodată propunerea Consiliului de Administrație în ceea ce 
privește distribuirea de dividende va ține cont de capitalizarea societății și de situația financiară a 
acesteia. 

Propunerea privind distribuirea de dividende se realizează de către Consiliul de Administrație prin 
emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea 
distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii. 

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni  

Nu este cazul. 

3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor 
emise de societatea mamă deținute de filiale 

Societatea nu are filiale. Societatea are un punct de lucru în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 35. 

3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea 
modului în care societatea își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare  

Societatea nu a emis obligațiuni. 

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII  

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății 

În 14 aprilie 2015, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a ales prin metoda votului cumulativ 
memebrii Consiliului de administrație, aceștia fiind: 

• Dl. Popescu Mihail, de profesie inginer, este președinte al Consiliului de Administrație, din 
aprilie 2007. Este memebru în Consiliul de Administrație din 1996. Deținea, la sfârșitul 
anului 2016, un număr de 874.900 acțiuni la societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ, 
reprezentând 51,60% din totalul acțiunilor. 
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• Dl. Morariu Emil, de profesie inginer, a fost ales ca administrator al societății MOBEX S.A. 
TG. MUREȘ în ședința din 13.04.2011. Acesta deținea la sfârșitul anului 2016 un număr de 
198.689 acțiuni, reprezentând 11,72% din totalul acțiunilor societății. 

• Dl. Grosan Gheorghe, de profesie economist, este membru în Consiliul de Administrație din 
anul 2000. Este reprezentantul acționarului SIF Banat Crișana, care deține 17,45% din 
capitalul social al societății MOBEX S.A. TG. MUREȘ. Personal, deținea la sfârșitul anului 
2016 un număr de 10.601 acțiuni ale societății, reprezentând 0,6% din totalul acțiunilor 
societății. 

• Dl. Meghea George Mihai, de profesie medic, este memebru în Consiliul de Administrație 
din 24.02.2004. Acesta deținea la sfârșitul anului 2016 un număr de 4.436 acțiuni, 
reprezentând 0,26% din totalul acțiunilor societății. De asemenea acesta are legături familiale 
cu dl. Popescu Mihail. 

• Dna. Meghea Daniela-Mihaela, de profesie medic și economist este membru în Consiliul de 
Administrație al societății din 17,04,2007. La finele anului 2016, aceasta deținea un număr de 
2.380 acțiuni, reprezentând 0,14% din totalul acțiunilor societății. De asemenea acesta are 
legături familiale cu dl. Popescu Mihail. 

CV –urile celor cinci membri pot fi accesate la următorul link: http://mobex.ro/documente-
web/index.php#MOBEX%2FGuvernanta%20Corporativa%2FCV-%20uri  

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății  

În anul 2016, conducerea executivă a societății a fost asigurată de trei directori: 

• Dl. Egri P. Daniel, este director general al societății din data de 26 noiembrie 2002. 
Contractul de mandat pe baza căruia își exercită funcția a fost reînoit în 1 martie 2016 pentru 
încă patru ani. La finele anului 2016, acesta deținea un număr de 656 acțiuni, reprezentând 
0,04% din acțiunile totale ale societății. 

• Dl. Vasilica Ioan, este director general adjunct al societății din data de 01.08.2010. Totodată 
acesta deține un număr de 1908 acțiuni, reprezentând 0,11% din acțiunile totale ale societății. 

• Dna. Moldovan Alina, este director economic al societății din data de 01.08.2011. Aceasta 
deține un număr de 244 acțiuni, reprezentând 0,01% din acțiunile totale ale societății. 

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri 
administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitor la activitatea acestora în 
cadrul societății, precum și acelea care privesc capacitatea acestora de a-și îndeplinii 
atribuțiile 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ 
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5.1. Elemente ale poziției financiare 

 
BILANȚ 

 
DESCRIERE RÂND 2014 2015 2016 2016/2015 
  RON RON RON (%) 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 
 

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 17 24.827.864 23.851.035 22.299.693 93,5 
B. ACTIVE CIRCULANTE 

 
I. STOCURI 30 19.211.324 18.551.568 21.468.341 115,7 
II. CREANȚE 36 3.735.474 2.675.850 3.024.399 113,0 
III. CASA ȘI CONTURI LA 

BĂNCI 
40 743.801 653.250 621.126 95,1 

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 41 23.690.599 21.880.668 25.113.866 114,8 
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 

 
Sume de preluat într-o perioadă de 
până la un an 

43 197.664 170.897 115.064 67,3 

D. DATORII CURENTE 
 

53 9.569.531 8.099.162 12.962.707 160,0 

E. ACTIVE CIRCULANTE 
NETE 

54 14.318.732 13.811.330 12.144.693 87,9 

F. TOTAL ACTIVE MINUS 
DATORII CURENTE 

 
55 

 
39.016.101 

 
37.662.365 

 
34.444.386 

 
91,5 

G. DATORII NONCURENTE 
 

64 5.108.408 3.461.828 3.487.427 100,7 

H. PROVIZIOANE 
 

68 0 0 323.545 N.A. 

I. VENITURI ÎN AVANS 
 

1. SUBVENȚII PENTRU 
INVESTIȚII 

69 1.872.585 1.639.287 1.504.715 91,8 

J. CAPITAL ȘI REZERVE 
 

I. CAPITAL      
1. CAPITAL SUBSCRIS 

VĂRSAT 
80 4.238.358 4.238.358 4.238.358 100,0 

II. PRIME DE CAPITAL 86 14.753 14.753 14.753 100,0 
III. REZERVE DIN 

REEVALUARE 
87 8.894.447 8.305.001 7.758.111 93,4 

IV. REZERVE      
2. ALTE REZERVE 90 13.812.318 13.865.886 15.255.963 110,0 

V. PROFIT REPORTAT 95 3.264.840 5.741.605 2.875.067 50,1 
VI. PROFITUL 

EXERCIȚIULUI 
     

PROFIT 97 1.940.887 536.720 - 
(166,2) 

PIERDERE 98 - - 892.023 
CAPITALURI PROPRII TOTAL 103 32.165.603 32.702.323 29.250.229 89,4 
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5.2. Elemente ale performanței financiare 

 
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE 

 
DESCRIERE RÂND 2014 2015 2016 2016/2015 
  RON RON RON (%) 
CIFRA DE AFACERI NETĂ 
 

1 37.292.808 31.358.763 29.052.709 92,6 

VARIAȚIA STOCURILOR DE 
PRODUSE FINITE ȘI A 
PRODUCȚIEI ÎN CURS DE 
EXECUȚIE 

 5.909.666 3.811.467 5.956.036 156,3 

ALTE VENITURI DIN 
EXPLOATARE 

 396.765 221.816 348.170 157,0 

VENITURI DIN EXPLOATARE 
 

16 43.599.239 35.392.046 35.356.915 99,9 

CHELTUIELI MATERIALE  15.762.469 13.216.111 15.009.366 113,6 
CHELTUIELI CU ENERGIA  1.725.633 1.513.188 1.543.135 102,0 
CHELTUIELI CU PERSONALUL  18.777.530 15.600.815 14.980.181 96,0 
ALTE CHELTUIELI DE 
EXPLOATARE 

 2.469.445 1.852.092 2.126.404 114,8 

AMORTIZĂRI  2.050.334 2.237.876 2.177.556 97,3 
PROFIT DIN EXPLOATARE 
 

43 2.813.828 971.964 - 

(49,4) 
PIERDERE DIN EXPLOATARE 
 

44 - - 479.727 

VENITURI FINANCIARE 52 364.509 421.178 409.180 97,2 
CHELTUIELI FINANCIARE 59 823.419 771.431 817.753 106,0 
PIERDERE FINANCIARĂ 
 

61 458.910 350.253 408.573 116,7 

VENITURI TOTALE 62 43.963.748 35.813.224 35.766.095 99,9 
CHELTUIELI TOTALE 63 41.608.830 35.191.513 36.654.395 104,2 
PROFIT BRUT 
 

64 2.354.918 621.711 - 

(142,9) 
PIERDERE BRUTĂ 
 

65 - - 888.300 

Impozit pe profit 66 414.031 84.991 3.723 4,4 
PROFIT NET 
 

68 1.940.887 536.720 - 

(166,2) 
PIERDERE NETĂ 
 

69 - - 892.023 
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5.3. Fluxurilor de numerar 

 
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

 
DESCRIERE RÂND 2014 2015 2016 
  RON RON RON 
FLUXURI DE NUMERAR 

 
PROFITUL/PIERDEREA NET/Ă 1 1.940.887 536.720 (892.023) 
AMORTIZAREA  2 2.069.781 2.237.876 2.177.556 
VARIAȚIA STOCURILOR 3 671.454 (659.756) 2.916.773 
VARIAȚIA CREANȚELOR 4 (1.323.190) (1.059.624) 471.047 
VARIAȚIA FURNIZORILOR ȘI A 
CLIENȚILOR CREDITORI 

5 563.001 (1.104.271) 2.211.688 

VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE 
DE ACTIV 

6 124.311 -26.767 -178.332 

VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE 
DE PASIVE 

7 (1.540.382) (517.845) (783.807) 

(A) FLUX DE NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA DE 
EXPLOATARE 
 

8 3.560.712 2.898.627 (496.074) 

(B) FLUX DE NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 

9 (3.387.390) (1.261.047) (626.214) 

VARIAȚIA ÎMPRUMUTURILOR 
PE TERMEN SCURT 

10 (486.461) 151.747 2.779.359 

VARAȚIA IMPRUMUTURILOR PE 
TERMEN MEDIU 

11 741.503 (1.646.580) (1.689.195) 

SUBVENȚII PRIMITE PENTRU 
INVESTIȚII 

12 (97.650) (233.298) - 

(C) FLUX DE NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA FINANCIARĂ 
 

13 157.392 (1.728.131) 1.090.164 

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA 
ÎNCEPUTUL PERIOADEI 
 

14 413.087 743.801 653.250 

FLUX DE NUMERAR NET 
(A+B+C) 

15 330.714 (90.551) (32.124) 

DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA 
SFÂRȘITUL PERIOADEI 
 

16 743.801 653.250 621.126 
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6. DECLARAȚIA PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 
 

Guvernanta corporativa a SC MOBEX SA a implementat in mod benevol 
recomandarile cuprinse in Codul de Guvernata Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care 
stabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea 
drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest 
sens, Consiliul de Administratie a elaborat un Regulament de Organizare si Functionare, care 
este in concordanta cu principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea 
sustenabila a companiei. De asemenea Consiliul de administratie a elaborat si adoptat politica 
de dividend precum si politica de prognoze. Societatea a creat pe website-ul societatii o 
sectiune dedicata relatiilor cu investitorii. (Anexa 1). 

 

 

Gradul de îndeplinire a conformității la Principiile de Guvernanta Corporativa 

pentru AeRO – piata de actiuni a BVB 

 

Prevederile Codului Respecta Nu 
respecta/respecta 

partial 

Observatii 

A.1 Societatea trebuie sa detine un regulament 
intern al Consiliului care sa includa termeni 
de referinta cu privire la Consiliu si la 
functiile de conducere cheie ale societatii. 
Administrarea conflictului de interese la 
nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa 
fie tratat in regulamentul Consiliului. 

DA   

A.2 Orice alte angajamente profesionale ale 
membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de 
membru executiv sau neexecutiv al 
Consiliului in alte societati (excluzand filiale 
ale societatii) si institutii non-profit, vor fi 
aduse la cunostinta Consiliului inainte de 
numire si pe perioada mandatului. 

DA   

A.3 Fiecare membru al Consiliului va informa 
Consiliul cu privire la orice legatura cu un 
actionar care detine direct sau indirect 
actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din 
numarul total de drepturi de vot. Aceasta 
obligatie are in vedere orice fel de legatura 
care poate afecta pozitia membrului 
respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale 
Consiliului. 

DA   

A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a 
avut loc o evaluare a Consiliului, sub 
conducerea presedintelui. Trebuie sa 
contina, de asemenea, numarul de sedinte 
ale Consiliului. 

DA   

A.5
. 

Procedura privind cooperarea cu 
Consultantul Autorizat pentru perioada in 
care aceasta cooperare este impusa de 

DA   
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Bursa de Valori Bucuresti va contine cel 
putin urmatoarele: 

A.5.1. Persoana de legatura cu 
Consultantul Autorizat 

 A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul 
Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna 
si ori de cate ori evenimente sau informatii 
noi implica transmiterea de rapoarte curente 
sau periodice, astfel incat Consultantul 
Autorizat sa poata fi consultat 

DA   

 A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului 
Autorizat toate informatiile relevante si orice 
informatie pe care in mod rezonabil o 
solicita Consultantul Autorizat sau este 
necesara Consultantului Autorizat pentru 
indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin 

DA   

 A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de 
Valori Bucuresti cu privire la orice 
disfunctionalitate aparuta in cadrul 
cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau 
schimbarea Consultantului Autorizat 

DA   

B.1
. 

Consiliul va adopta o politica astfel incat 
orice tranzactie a societatii cu o filiala 
reprezentand 5% sau mai mult din activele 
nete ale societatii, conform celei mai 
recente raportari financiare, sa fie aprobata 
de Consiliu. 

 NU Nu este cazul. Nu 
deținem filiale. 

B.2
. 

Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre 
o structura organizatorica separata 
(departamentul de audit intern) din cadrul 
societatii sau prin serviciile unei terte parti 
independente, care va raporta Consiliului, 
iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct 
Directorului General. 

 NU În curs de 
organizare 

C.1
. 

Societatea va publica in raportul anual o 
sectiune care va include veniturile totale ale 
membrilor Consiliului aferente anului 
financiar respectiv si valoarea totala a 
tuturor bonusurilor sau a oricaror 
compensatii variabile si, de asemenea, 
ipotezele cheie si principiile pentru 
calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

 

DA   

D.1
. 

Suplimentar fata de informatiile prevazute in 
prevederile legale, pagina de internet a 
societatii va contine o sectiune dedicata 

DA   
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Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana 

cat si in limba engleza, cu toate informatiile 
relevante de interes pentru investitori, 
incluzand: 

D.1.1. Principalele regulamente ale 
societatii, in particular actul constitutiv si 
regulamentele interne ale organelor 
statutare 

 D.1.2. CV-urile membrilor organelor 
statutare 

DA   

 D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele 
periodice 

DA   

 D.1.4. Informatii cu privire la adunarile 
generale ale actionarilor: ordinea de zi si 
materialele aferente; hotararile adunarilor 
generale 

DA   

 D.1.5. Informatii cu privire la evenimente 
corporative precum plata dividendelor sau 
alte evenimente care au ca rezultat 
obtinerea sau limitari cu privire la drepturile 
unui actionar, incluzand termenele limita si 
principiile unor astfel de operatiuni 

DA   

 D.1.6. Alte informatii de natura 
extraordinara care ar trebui facute publice: 
anularea/ modificarea/ initierea cooperarii 
cu un Consultant Autorizat; semnarea/ 
reinnoirea/ terminarea unui acord cu un 
Market Maker 

DA   

 D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie 
de Relatii cu Investitorii si sa includa in 
sectiunea dedicata acestei functii, pe 
pagina de internet a societatii, numele si 
datele de contact ale unei persoane care 
are capacitatea de a furniza, la cerere, 
informatiile corespunzatoare 

DA   

D.2
. 

O societate trebuie sa aiba adoptata o 
politica de dividend a societatii, ca un set de 
directii referitoare la repartizarea profitului 
net, pe care societatea declara ca o va 
respecta. Principiile politicii de dividend 
trebuie sa fie publicate pe pagina de 
internet a societatii. 

DA   

D.3
. 

O societate trebuie sa aiba adoptata o 
politica cu privire la prognoze si daca 
acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele 
reprezinta concluziile cuantificate ale 
studiilor care vizeaza determinarea 
impactului total al unei liste de factori 
referitori la o perioada viitoare (asa-numitele 
ipoteze). Politica trebuie sa prevada 
frecventa, perioada avuta in vedere si 
continutul prognozelor. Prognozele, daca 

DA   
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sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor 
anuale, semestriale sau trimestriale. Politica 
cu privire la prognoze trebuie sa fie 
publicata pe pagina de internet a societatii. 

D.4
. 

O societate trebuie sa stabileasca data si 
locul unei adunari generale astfel incat sa 
permita participarea unui numar cat mai 
mare de actionari. 

DA   

D.5
. 

Rapoartele financiare vor include informatii 
atat in romana cat si in engleza, cu privire la 
principalii factori care influenteaza 
schimbari la nivelul vanzarilor, profitului 
operational, profitului net sau orice alt 
indicator financiar relevant. 

DA NU Lichiditatea redusă 
a acțiunilor 
societății și faptul 
că majoritatea 
acționarilor sunt de 
naționalitate 
română, publicarea 
acestor informații și 
în limba engleză nu 
se justifică. 

D.6
. 

Societatea va organiza cel putin o intalnire/ 
conferinta telefonica cu analisti si investitori, 
in fiecare an. Informatiile prezentate cu 
aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea 
Relatii cu Investitorii de pe pagina de 
internet a societatii, la momentul respectivei 
intalniri/ conferinte telefonice. 

DA   
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PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU INTOCMIREA 

SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2016 
 
 
 
 

1. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE FINANCIAR-CONTABILA 
 

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de Societate la intocmirea situatiilor financiare 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele 
prevazute explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv : 

 
1.Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
2.HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

       3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (M.O. 454/ 18 iunie 2008);  
 
       4.Ordine ale ministrului finanţelor publice date în aplicarea Legii contabilităţii: 
 
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind 
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
 
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice ;   

 
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri 
referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune  
 
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
 
 Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile; 
 

     5.Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
2. PRINCIPII CONTABILE 

 
 Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 
  au fost intocmite pe baza conventiei costurilor istorice si al principiului continuitatii activitatii ceea 

ce presupune in principal ca 
 reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzactiilor si soldurilor, cu exceptiile mentionate in 

prezentele Note, s-a facut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data inregistrarii lor; 
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 conducerea Societatii considera ca nu exista nici un indiciu care sa puna la indoiala continuitatea 
activitatii in orizontul de timp previzibil (minim 1 an). 

 Au fost avute in vedere de asemenea si celelalte principii contabile prevazute de Legea 82/1991 si 
OMFP  1802/2014, respectiv 

 
 princiliul continuitatii activitatii ; 
 principiul permanentei metodelor ; 
 principiul prudentei ; 
 principiul contabilitatii de angajamente ; 
 principiul intangibilitatii bilantului de deschidere; 
 principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii; 
 principiul necompensarii; 
 principiul prevalentei economicului asupra juridicului; 
 principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie 
 principiul pragului de semnificatie. 

 
 Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (LEU) in conformitate cu prevederile Legii 

contabilitatii nr. 82/1991,  OMFP 1802/2014 si a altor reglementari aplicabile in vigoare. 
 Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit celor 

mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii situatiilor financiare. 
 
 

 
3. RECUNOASTEREA SI EVALUAREA ELEMENTELOR INCLUSE IN SITUATIILE 

FINANCIARE 
 
 

3.1 ACTIVELE SI PASIVELE MONETARE 
 

 In bilant numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate la cursurile 
de inchidere ale exercitiului financiar, cu exceptia Clientilor creditori si a Furnizorilor debitori care 
sunt prezentati la costul istoric (la cursul din 31.12.2014 sau de la data incasarii/platii in cursul 
anilor 2015 si 2016). 

 In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in lei sunt inregistrate la  
costuri istorice, iar cele in valuta la cursul de schimb de la data decontarii. 

 Achizitiile in valuta sunt inregistrate la cursul valutar de la data receptionarii bunurilor, urmand ca 
diferenta de curs dintre data achizitiei si cea a platii sa se inregistreze ca venit sau cheltuiala din 
diferenta de curs valutar. 

 Veniturile realizate din vanzarea produselor finite la export se inregistreaza in lei la cursul din data 
intocmirii facturii. 

 Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta si din conversia activelor si 
datoriilor monetare exprimate in moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. 

 Soldurile disponibilităţilor în moneda străina sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la 
sfârşitul anului, fiind inregistrate corespunzator in bilant, iar diferentele de curs sunt inregistrate in 
contul de profit si pierderi. 
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3.2 IMOBILIZARI 

 
     Imobilizarile corporale 
 

 Imobilizările corporale sunt recunoscute iniţial şi înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în 
bilant sunt evidentiate la valoarea ramasa (valoarea de inventar la cost istoric sau o alta valoare 
substituita, minus amortizarea si deprecierea cumulată).  

 Elementele de imobilizări corporale care au fost casate sau cesionate sunt eliminate din bilanţ 
împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o 
asemenea operaţiune se determină ca diferenţă între suma  obţinută şi valoarea contabilă netă şi 
este inclusa în rezultatul de exploatare al perioadei. 

 Modernizările sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viaţă a activelor sau dacă  măresc  
capacitatea de generare a unor beneficii economice de către aceste active.    

 Terenurile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea rezultata din reevaluarea efectuata conform 
H.G. 500/1994. 

 Cladirile si constructiile speciale au fost reevaluate la valoarea justa la finele anului 2014. 
Evaluarea a fost efectuata de un evaluator autorizat independent membru ANEVAR. Metoda de 
evaluare utilizata de evaluator si aprobata in Consiliul de administratie este metoda prin 
randament. Pe baza datelor din bilantul societatii pe anii 2013 si 2014, se intocmeste o previziune 
de profit mediu pe urmatorii 10 ani, incluzand si valoarea reziduala si se determina valoarea de 
piata posibila a societatii. Valoarea astfel obtinuta este repartizata asupra cladirilor si constructiilor 
speciale aflate in patrimoniul societatii.  La inregistrarea reevaluarii amortizarea cumulata la data 
reevaluarii a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activului  

 Informatii suplimentare privind imobilizarile (valori brute, amortizari, deprecieri, valori nete, 
miscari, etc.) sunt prezentate si in formularul cod 40 al Situatiilor financiare anuale.  

 
TERENURILE  
 
Principalele referinte privind terenurile la 31.12.2016 sunt cele din tabelul de mai jos 

Nr. 
crt.   Amplasament   Numar CF 

Suprafata  
(mp) 

Valoare 
contabila  

lei 

Valoare / mp 
  Lei           USD la 
                31.12.94 

1 Tg.Mures, str.Caprioarei nr.2  4902 92034 
    343.592 

 
3,7333 21 $

2  Reghin, str.Salcamilor nr.35 100 75489 245.353 3,2502 18.5 $
  TOTAL  x 167.523 588.945 

 Cursul de schimb al dolarului american la sfirsitul anului 1994 era de 1751 lei /USD. 
 Valoarea in lei pe mp este denominată.  
 
 
 

 Mijloacele fixe sunt prezentate in bilant la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a 
amortizarii cumulate si a deprecierilor. Valoarea bruta a acestora este : 

- cea de achizitie  pentru cladirile si constructiile achizitionate dupa anul 2014 si pentru 
utilajele achizitionate dupa 31.12.1994 ; 

- cea reevaluata pentru cladirile aflate in patrimoniu la 31.12.2014 sau pentru utilajele 
aflate in patrimonie la 31.12.1994. 
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 Amortizarea este calculată prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de Hotararea 
Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a 
mijloacelor fixe situate in limitele prezentate mai jos 
 constructii                          30-50 ani 
 echipamente tehnologice              3-20 ani 
 mijloace de transport                          5-6 ani 
 alte mijloace fixe              3-15 ani. 
Dupa intrarea in vigoare a H.G.2139/2004 (01.01.2005) nu s-au operat modificari ale duratelor de 
amortizare, fata de cele stabilite prin H.G.964/1998, nefiind necesare. 

 Mijloacele fixe achizitionate inainte de anul 1998 au totusi durate de functionare mai mari, 
rezultate din conversia vechilor durate in duratele actuale pe baza unui algoritm de calcul stabilit 
prin HG 964/1998. 

 Rezerva din reevaluare este prezentata in bilant ca un element distinct in “Capital si rezerve » 
(cont 105 Rezerve din reevaluare) ; 

 Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în 
rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. 

 Castigul se considera realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate, (valoarea rezervei 
transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi 
valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului). Totodata castigul se considera 
realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. 

 Daca Constructiile nu ar fi fost reevaluate, valoare contabila care ar fi fost recunoscuta in Situatiile 
financiare la cost istoric erau: 

 31.12.2015 31.12.2016 
Constructii- valoare reevaluata 12.788.998 13.467.796 
Surplus din revaluare 8.305.001 7.758.111 
   
Constructii- valoare cost istoric 4.483.997 5.709.685 

 Suma transferata in cursul anului 2016 de la rezerve din reevaluare la rezultat reportat a fost de 
546.890 lei. Din punct de vedere fiscal, plusul de amortizare creat de inregistrarea rezervei din 
reevaluare este un element de natura veniturilor impozabile sau altfel spus o cheltuiala 
nedeductibila fiscal. 

 La 31.12.2016 in patrimoniul societatii existau un numar de 664 mijloace fixe din care 339 bucati 
erau amortizate integral. La 137 bucati le va expira durata de amortizate in urmatorii 5 ani. La 84 
bucati le va expira durata de amortizare intre urmatorii 5 si 10 ani. Restul de  104  se vor amortiza 
integral dupa anul 2026. 

 In anul 2016 valoarea investitiilor realizate a fost de 638.950 lei. Valoarea punerilor in functiune 
din cadrul celor achizitionate si din soldul  celor nepuse in functiune la 31.12.2015 , a fost de 
1.759.041 lei.  

 Imobilizarile corporale in curs sunt prezentate la costurile de achizitie. Valoarea la 31.12.2016 este 
de 470.897 lei.  

 
 In anul 2016 s-au inregistrat cresteri de valoare asupra urmatoarelor imobilizari : 

 
Cladire Administrativa                                                 1.460.212  lei 
Soproane depozitare cherestea (acoperis)                         38.042  lei 
Retea electrica iluminat exterior                                       20.347  lei 
Altele                                                                                 62.669  lei 
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TOTAL                                                                         1.581.270   lei 
 

 In anul 2016 s-au pus in functiune echipamente tehnologice, mijloace de transport si aparatura 
birotica in valoare de 177.771 lei.  
Achizitii semnificative sunt : 

 
Autoutilitara Fiat Ducato 1 buc 48.998 lei 
Autoutilitara Dacia Doker 1 buc 44.832 lei 
Amenajare expozitie 1 buc 35.376 lei 

 
 Societatea are credite pentru investitii contractate in anii 2012-2014. Dobanda aferenta creditelor 

utilizate pentru achizitionarea de imobilizari corporale este inregistrata,  in contul de profit si 
pierderi, nefiind capitalizata. 

 Castigul sau pierderea generate de cedarea imobilizarilor sunt determinate ca diferenta intre 
valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarii. 

 Imobilizarile (terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini) grevate de sarcini cum ar fi gajuri, 
ipoteci, etc. pentru creditele pe termen scurt si mediu contractate de la banci sunt prezentate in 
tabelul urmator 
 

 
Nr. 
crt. 

C.F. Nr. 
Top 

Suprafata 
Teren mp 

Banca Valoarea creditului in sold la 
31.12.2016 

Observatii 

1 4902/IX 
pavilion 
administrativ 

2424/9 1.107 ING Tg.Mures Credit pentru investitii in 
suma de 57.312 EUR 
contractat in anul 2012. 

 
Ipoteca este 
constituita 
asupra 
terenurilor si 
cladirilor 
aferente 

2 4902/XII 
Sectia 4 

2424/12 3.380 ING TgMures Linie credit 1.700.000 EUR ; 
din care in sold la 
31.12.2016 – 1.210.400 
EUR 

3 4902/VII 
Sectia 5 

2424/7 2.776 ING TgMures Credit pentru investitii in 
suma de 149.476 EUR 
contractat in anul 2013. 

4 100/II/A  
100/I/B 
Iernuteni 
Reghin 

565/1/1 
566/1/1 
565/1/2 
566/1/2 

34.141 
 

37.348 

ING TgMures Linie credit 1.700.000 EUR ; 
din care in sold la 
31.12.2016 – 1.210.400 
EUR 
 

5 
 

Gaj asupra 
unor   utilaje   

62 bucati  ING  Tg 
Mures 

Valoarea contabila a 
acestora  la 31.12.2016 a 
fost 4.747.249 lei 

 

 
            Societatea nu detine angajamente care nu sunt incluse in bilant. 
 

Imobilizarile necorporale 
 

 Imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatiile financiare la costurile de achizitie minus 
amortizarea, sunt amortizabile intr-o perioada de 1-3 ani, iar valorile de referinta ale acestor active sunt 
cele prezentate si in formularul cod 40 al Situatiilor financiare anuale. 
 
 

Imobilizarile financiare 
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  Imobilizarile financiare la 31.12.2016, in suma de 7.108 lei, reprezinta participatii la capitalul 
social al urmatoarelor societati : 

             
Societatea Suma 

subscrisa 
Cota de 

participare 
SC « Robex » SRL Tg.Mures 5.760 12,39 % 
Bursa Romana de Marfuri 100 0,1% 
IM Robur Chisinau 1.248 0,8% 
TOTAL 7.108  

 
 
La nici una din societati nu are participare strategica. Valorile mobiliare pe termen lung sunt evaluate la cost 
istoric (conform principiului prudentei). Nu s-au inregistrat ajustari pentru pierderi de valoare. 
 

 
3.3. STOCURILE 

 
 In situatiile financiare, stocurile sunt prezentate la valoarea realizabila neta, diferenta intre 

valoarea realizabila neta si valorile din contabilitate fiind reprezentata de ajustarile pentru 
deprecierea stocurilor. 

 Costul produselor finite, al semifabricatelor si al productiei in curs include costul materiilor prime 
si al materialelor, costurile cu salariile directe si cota cheltuielilor de productie indirecte alocate in 
mod rational ca fiind legate de fabricatia acestora. 

 In anul 2015 s-a modificat politica contabila privind stocurile de produse finite trecandu-se, la 
inceputul anului, de la inregistrarea acestora la pret de productie prestabilit la cost de productie 
antecalculat.  

 In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza 
 materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele pe baza metodei costului 

mediu ponderat; 
 semifabricate la pretul  de achizitie sau de fabricatie, 
 productia in curs de executie la costuri istorice efective generate de prelucrarea acesteia; 
 produsele finite la cost de productie prestabilit. 

 In luna ianuarie 2016 s-a constituit gaj asupra stocurilor de produse finite in favoarea bancii ING 
Bank Tg.Mures. 

 Pentru apropierea valorii contabile a stocurilor de valoarea justa sunt constituite ajustari. La finele 
anului 2016 acestea sunt in valoare de 516.842 lei. 

 

Denumirea ajustarii Sold la 
           

Transferuri   Sold la  

  01,01,2016 in cont din cont 31,12,2016 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Ajustari pt. deprecierea materialelor 438.863 0 1.765 437.098 

Ajustari pt. deprecierea produselor finite 57.534  0 6.172 51.362 

Ajustari pt. deprecierea marfurilor 33.352  0 4.970 28.382 

TOTAL 529.749 0 12.907 516.842 
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3.4  CREANTELE COMERCIALE 

 
 Creanţele comerciale sunt înregistrate in bilant la valoarea initiala a facturii iar pentru cele in 

valuta la valoarea recalculata la cursul valutar din 31.12.2016. Valoarea creantelor comerciale 
(ajustate), in sold la 31.12.2016 este de 2.753.125 lei. 

   In anul 2016 s-au inregistrat atat ajustari cat si anulari ale unor ajustari constituite in anii 
precedenti, astfel soldul ajustarilor pentru creante la 31.12.2016 este de 292.198 lei  si provine din ajustari 
inregistrate in anii 2011 - 2016. 

 
 

3.5  ALTE CREANTE 
                

             Sume de recuperat de la Casa Judeteana de Asiguraride Sanatate Mures,  reprezentand concedii 
medicale care se recupereaza din FNUASS, a caror valoare,  in sold  la 31.12.2016, este  38.977 lei ; 
 
             Impozit pe profit achitat in plus in cursul anului 2016, in suma de 181.665 lei. Acesta se va 
regulariza in luna martie 2017, odata cu definitivarea calcului de impozit pe profit pentru anul 2016. 
 
             Creante cu bugetul statului constand in TVA exigibil la plata furnizorilor inregistrati ca platitori de 
TVA cu « TVA la incasare » in suma de 38.982 lei. Aceasta suma devine exigibila pe masura platii 
furnizorilor. 
 

             Debitori diversi,  in sold la 31.12.2016 : 11.650 lei. 
 
 
Sinteza ajustarilor aferente creantelor, constituite sau anulate, in cursul anului 2016 este urmatoarea : 
 

Denumirea ajustarii Sold la 
           

Transferuri   Sold la  

  01,01,2016 in cont din cont 31,12,2016 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Ajustari pt. deprecierea creantelor-clienti 269.463 232.198 209.463 292.198 

Ajustari pt. deprecierea creantelor - debitori 0 0 0 0 

TOTAL 269.463 232.198 209.463 292.198 

 
 
 

3.6  DATORIILE 
 
 Datoriile sunt clasificate dupa termenul de exigibilitate, conform cerintelor OMFP 1802/2014 in 

datorii curente (sub 1 an) si datorii pe termen mediu (peste 1 an). Societatea nu inregistreaza datorii pe termen 
lung (peste 5 ani).   Detalierea datoriilor este urmatoarea: 
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  Sold la     Termen de exigibilitate  

DATORII 31,12,2016       
  (col.2+3+4) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 
0 1=2+3+4 2 3 4 

Total, din care: 16.450.134 13.934.266 2.515.868   
Credite bancare pe termen lung si mediu  in valuta 1.735.234 971.559 763.675   
Alte imprumuturi (garantie buna executie) 37.399 37.399     
Credite bancare pe termen scurt  5.496.546 5.496.546     
Dobanzi 9.184 9.184     
Furnizori 3.531.529 3.531.529     
Avansuri primite de la clienti 2.417.461 2.417.461     
Datorii in legatura cu personalul 480.301 480.301     
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 376.903 376.903     
Impozit pe salarii 131.188 131.188     
Impozit pe profit 0 0     
Taxa pe valoare adaugata 45.013 45.013     
Impozit pe dividende 105.932 105.932     
Sume datorate actionarilor 1.752.193  1.752.193   
Dividende de plata 315.965 315.965     
Creditori diversi 15.286 15.286     

 
 

Societatea are angajate, credite in valuta pentru investitii, cu rate lunare de rambursare astfel: 
- un credit  contractat in anul 2012, cu rata de rambursare de 8.181 Euro, ultima rata fiind in iulie 2017; 
- un credit  contractat in anul 2013, cu rata de rambursare de 6.793 Euro, ultima rata fiind in octombrie 

2018; 
- un credit  contractat in anul 2014, cu rata de rambursare de 6.260 Euro, ultima rata fiind in aprilie 2019; 

 
Societatea nu are datorii restante in relatiile cu bancile si bugetele statului. 
Creditele bancare sunt garantate cu ipoteca si gaj asupra unor bunuri ale societatii, asa cum s-au prezentat la 
punctele 2.2 si 2.3 ale prezentelor note explicative. 

 
 
 
3.7 VENITURILE SI CHELTUIELILE IN AVANS 

 
 Cheltuielile plătite/de plătit şi veniturile încasate/de încasat în exerciţiul financiar curent, dar care 
privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans") sau venituri în avans (contul 472 "Venituri înregistrate în avans"), după 
caz. 

  In categoria veniturilor in avans SC MOBEX SA inregistreaza subventii pentru investitii in suma de 
1.504.715 lei. Acestea se trec la categooria veniturilor din exploatare pe masura inregistrarii amortizarii 
utilajelor care au fost achizitionate din subventile incasate. In anul 2017 doar suma de 121.530 va indeplini 
conditia de a fi inregistrata ca si venit din exploatare. 

  In categoria cheltuielilor in avans SC MOBEX SA inregistreaza asigurari, abonamente si alte cheltuieli 
efectuate anticipat. Valoarea acestor cheltuieli la 31.12.2016 este de 115.064 lei si sunt in totalitate aferente 
anului 2017.   

 
       3.8 PROVIZIOANE 
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S Mobex SA a inregistrat la categoria altor provizioane, o obligatie curenta a societatii, generata de un 

eveniment al anului 2016, care va genera iesiri de resurse in anul 2017. Valoarea provizioanelor constituite 
este de 323.545 lei. Suma de 278.873 o reprezinta concediile de odihna datorate pentru anul 2016 si 
necuprinse in statele de plata. Suma de 44.672 lei reprezinta drepturi salariale castigate in instanta, in luna 
februarie 2017, de doi fosti salariati ai societatii.  

 
 

   
3.9  CAPITALURILE PROPRII 
 
Capitalul social al societatii este in valoare de 4.238.358 lei si este integral subscris si varsat. Acesta 

este divizat in 1.693.343 actiuni a cate 2,5 lei fiecare. In anul 2016 nu au fost emise sau anulate actiuni. De 
asemenea nu s-au emis obligatiuni. 

Principalii actionari ai societatii sunt: 
 

ACTIONARI   31,12,2015 31,12,2016   

    Numar actiuni % Numar actiuni % 

Popescu Mihail   874.900 51,61% 874.900 51,61% 

SIF Banat-Crisana 295.844 17,45% 295.844 17,45% 

Morariu Emil   189.397 11,17% 198.689 11,72% 

Alti actionari   335.202 19,77% 325.910 19,22% 

Total capital social 1.695.343 100,00% 1.695.343 100,00% 
 
In anul 2016 nu s-au emis actiuni sau obligatiuni noi. 
Alte detalii privind capitalurile proprii sunt prezentate in Situatia modificarii capitalurilor proprii. 

 
 

3.10    VENITURILE 
 

 Veniturile exploatarii sunt formate din 
 cifra de afaceri ; 
 cresterea stocurilor  ; 
 alte venituri din exploatare. 

 Veniturile aferente productiei vandute sunt recunoscute si inregistrate, de regula, in momentul 
angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente, astfel ca intre veniturile 
contabile si incasarile din venituri pot exista diferente. 

 Veniturile din vanzari de produse din sectii si depozite sunt recunoscute, in momentul livrarii pe 
baza facturilor la o valoare care nu include TVA si rabaturile acordate clientilor. 

 Veniturile din vanzari de marfuri sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor pe baza 
documentelor emise (factura fiscala), pentru vanzarile prin magazinul de desfacere. In cazul 
vanzarilor de marfuri catre persoane juridice, veniturile sunt recunoscute in momentul emiterii 
facturii.  

 Cifra de afaceri include veniturile din vanzarea produselor si marfurilor recunoscute conform 
prezentarilor de mai sus. 
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 Veniturile totale mai includ veniturile financiare formate din dobanzi incasate, venituri din 
dividende incasate, diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si disponibilitatilor, 
venituri din discounturi obtinute. 

 Pe tipuri de piete de desfacere cifra de afaceri a fost realizata in proportie de 63,8 % din livrari 
intracomunitare si la export, diferenta de 36,2 % o reprezinta vanzarile in tara. 

 90,0% din cifra de afaceri a fost realizata din vanzarea produselor finite ale societatii, diferenta de 
10,0 % a fost realizata din comercializarea de marfuri ; 

 Pe tipuri de activități, cifra de afaceri a fost realizata astfel : 
- Din vanzarea de mobilier : 27.923.062 lei (96,1%); 
- Din vanzarea de produse alimentare (cantina) 1.129.647 lei ( 3,9%). 

 
 

3.11  CHELTUIELILE 
 

 Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de 
documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri. 

 Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizarilor sau cheltuielile in avans se recunosc in contul 
de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior. 

 In cheltuielile totale sunt incluse cheltuielile exploatarii si cheltuielile financiare formate din 
dobanzile platite, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor si 
sconturile acordate clientilor. 

 
 
3.12 PROFITUL SI IMPOZITUL PE PROFIT 

 
 Impozitul pe profit s-a calculat conform Legii 277/2015 provind codul fiscal,  prin aplicarea cotei 

de impozitare de 16% la baza de impozitare.  
 Calculul impozitului este anual. Plata impozitului pe profit s-a efectuat trimestrial prin plati 

anticipate in valoarea de ¼ din valoare impozitului pe profit datorat pentru anul precedent, 
actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului 
pentru care se efectuează plăţile anticipate, 

 La inchiderea exercitiului financiar a fost efectuat calculul final al impozitului si s-au regularizat 
platile efectuate, prin intocmirea declaratiei anuale de impozit (termen final 25.03.2017). 

 Reconcilierea intre rezultatul contabil si cel fiscal este prezentata in tabelul de mai jos ;  
           -lei- 

Venituri totale 35.988.467 
Cheltuieli totale  36.880.490 
Profit net   -892.023 
Venituri neimpozabile, din care: 193.406 
            dividende primite 40.206 
           venituri din ajust.pt.deprecierea activelor circulante 153.200 
Profit / pierdere -1.085.429 
Cheltuieli nedeductibile din care: 1.108.700 
        Impozit pe profit 3.723 
        Amenzi, penalitati, despagubiri 21.189 
       Sponsorizari 0 
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       Cheltuieli de protocol 18.890 
        Ajustari  nedeductibile 486.084 
       Amortizare contabila - amortizare fiscala 546.890 
       Alte cheltuieli nedeductibile 31.924 
Profit impozabil 23.271 
Impozit pe profit 16% 3.723 
Sponsorizari deductibile 0 
Impozit pe profit de plata 3.723 
Profit net   -892.023 

 
 La finele anului 2016 societatea a inchis exercitiul financiar cu o pierdere de 892.023 lei. Pierderea 

va fi acoperita conform hotararii AGA din aprilie 2017. Propunerea Consiliului de Administratie este ca 
aceasta pierdere sa fie acoperita din rezervele create in anii precedenti.  

 La 31.12.2016 nu s-au inregistrat repartizari obligatorii conform legii, rezerva legala fiind de 20% 
din capitalul social; 

 Conform reglementarilor contabile, repartizarile din profit reprezentand datorii bilantiere se 
inregistreaza ca atare dupa aprobarea lor de A.G.A.  

 
 
4. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 
 
Numarul mediu scriptic de salariati in anul 2016 a fost de 441 persoane din care pentru activitatea 
industriala 429 persone, diferenta de 12 persoane fiind pentru activitatea cantinei : 
Numarul mediu scriptic de 441 persoane este format din : 
          - personal cu studii superioare : 33 persoane 

- 21 ingineri prelucrarea lemnului si alte specializari ; 
- 9 economisti ; 
- 3 persoane cu alte studii superioare 

          - personal cu studii medii : 39 persoane 
         -    7 tehnicieni ; 
         -    15 alte studii medii ; 
         -    17 maistri 
          - numar mediu muncitori – 357 persoane din care : 
        -     299 muncitori calificati ; 
        -     16 personal paza-PSI ; 
        -     23 personal depozite, magazii ; 
        -     5 personal CTC ; 
        -     2 persoane deservire ; 
        -     12 muncitori necalificati ; 
          - alte activitati -  12 persoane la cantina. 
 
Societatea este administrata in sistem unitar de catre 5 (cinci) administratori desemnati de catre 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, constituiti in Consiliu de Administratie. Administratorii 
au mandat pe 4 ani si nu au incheiat cu societatea contract de munca. Remuneratia consilierilor este 
stabilita de Adunarea generala. Consiliu de Administratie a delegat conducerea societatii catre un 
director general si 2 (doi) directori executivi. Directorul general nu este salariat cu contract individual  
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                              SC EXPERT LEX SRL   
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din 

România tel. 0722.858.142  
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

RAPORTUL AUDITORULUI  STATUTAR 
  

Către acţionarii din cadrul : 
 

            SC MOBEX SA  
 

 Raport asupra situaţiilor financiare 

 
                Am auditat situaţiile financiare anuale ataşate, ale SC MOBEX SA Tg. 
Mureş  ( Societatea) , întocmite la data de 31.12.2016 care cuprind bilanţul contabil, 
contul de profit şi pierdere,   situaţia modificărilor capitalurilor proprii , situaţia 
fluxurilor de trezorerie,  un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte 
informaţii  explicative pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată . Situaţiile 
financiare se referă la: 

 
- Total capitaluri proprii:    29.250.229  lei. 
- Total active:                      47.528.623 lei. 
- Cifra de afaceri:                29.052.709  lei. 
- Rezultatul exerciţiului: pierdere       892.023 lei. 
 

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare 

 
       Aceste situaţii financiare sunt pregătite sub responsabilitatea conducerii SC 
MOBEX SA  care răspunde pentru prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în 
conformitate cu Legea 82/1991 republicata şi Ordinul MFP nr. 1802/2014. Această 
responsabilitate include: conceperea, implementarea şi menţinerea unui sistem de 
control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă de situaţii financiare 
care să nu conţină denaturări semnificative fie datorate fraudei sau fie erorii; 
selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări 
contabile rezonabile în circumstanţele date. 
 
Responsabilitatea auditorului 

 
1. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie 

asupra acestor situaţii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor 
Internaţionale de Audit promulgate de Federaţia Internaţională a Contabililor şi 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde prevăd 
ca auditorul să se conformeze cerinţelor etice  şi de asemenea aceste norme cer ca 

auditul să fie planificat şi realizat în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile a 
măsurii în care  situaţiile financiare  nu conţin denaturări semnificative. 
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2. Un audit implică efectuarea de proceduri necesare pentru obţinerea probelor de 
audit referitoare la valorile şi prezentările din situaţiile financiare. Procedurile 
selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea 
riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de  fraudă , 
fie de  eroare. In efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare 
controlul intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor 
financiare ale Societăţii, pentru a elabora procedurile de audit adecvate 
circumstanţelor date, dar nu cu scopul exprimării unei opinii asupra eficacităţii 
controlului intern al Societăţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului 
de adecvare al politicilor contabile utilizate şi a caracterului rezonabil al estimărilor 
contabile realizate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării situaţiilor 
financiare luate în ansamblul lor. 
 

3. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate 
pentru a furniza o bază pentru elaborarea opiniei noastre de audit. 
 
Opinia 

 
4. În opinia noastră, situaţiile financiare la 31 decembrie 2016 redau o imagine fidelă 

în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Societăţii la această dată, 
precum şi a rezultatului operaţiunilor sale, a fluxului de trezorerie şi a mişcării în 
capitalurile proprii pentru exerciţiul încheiat la această dată în conformitate cu 
reglementările contabile româneşti aprobate prin Legea 82/1991 republicată şi 
Ordinul MFP 1802/2014, şi cu politicile contabile descrise în notele explicative la 
situaţiile financiare. 
 
Alte aspecte 

 
Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor  în ansamblu. Auditul nostru a fost 
efectuat pentru a putea raporta acţionarilor din cadrul  SC MOBEX SA ,  acele 
aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte 
scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea 
decât faţă de Societate şi de acţionari, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru 
acest raport sau pentru opinia formată. 

5. Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară şi 
rezultatele operaţiunilor în conformitate cu reglementările contabile şi principiile 
contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât Romania. De aceea, situaţiile 
financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 
reglementările contabile şi legale din Romania, inclusiv Legea Contabilităţii nr. 
82/1991 republicată şi Ordinul MFP 1802/2014. 
 

 



 

 

 

 

 








